
 





 


: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 008/2015.
 Processo n. 2019.10000.10718.0.001116.
 O presente aditamento tem por objeto prorrogar o prazo de
vigência estipulado na Cláusula Sexta do Contrato nº 008/2015.
12 (doze) meses
 Valor Global de R$ 169.800,00 (cento e sessenta e nove mil e
oitocentos reais).

 : As despesas decorrentes deste
aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01.122.0122.2181, fonte 100, natureza da despesa 33903908 –
Contratos para Serviços de Informática, Nota de Empenho
2019NE00264 no valor de R$ 93.390,00 (noventa e três mil trezentos e
noventa reais) para atender o período de 12/06/2019 a 31/12/2019,
ficando o valor de R$ 76.410,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e dez
reais) para o exercício seguinte.

:   , pela CMM e os Senhores
    e   
 pela empresa LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA-ME.



 2019.10000.10718.0.000460
REVOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º002/2019CMM.

      , no
uso de suas atribuições;
 o processo licitatório supracitado, que
objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Poço
Artesiano por um período de 12(doze) meses, na Sede da Câmara
Municipal de Manaus, conforme     
 (  e, com base no art.49 da lei 8.666/93, c/c as
Súmulas 346 e 473 do STF;




I – REVOGAR, a Licitação realizada na modalidade Pregão
Presencial n.º 002/2019-CMM, por razões de interesse público, haja
vista o poder de Autotutela da Administração podendo rever seus atos a
qualquer momento;
II – Cientifique-se, cumpra-se, publique-se.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS, em 27 de junho de 2019.

Manaus, 12 de junho de 2019.


 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais;




: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 024/2018.
 Processo n. 2019.10000.10718.0.0001158
 Prorrogar o prazo de vigência estipulado na Cláusula Quinta
do Contrato nº 024/2018

CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara
Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão Presencial
n.º 005/2019-CMM;



 03 (três) meses, a contar de 23 de junho de 2019




 Global de R$ 108.768,00 (cento e oito mil setecentos e
sessenta e oito reais).

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com
atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes,
resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse
público;



  As despesas decorrentes deste
Aditamento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho 01.122.0122.2181, Fonte 100, Natureza da
Despesa 33904094 – Serviços de desenvolvimento, Manutenção e
Conservação de Equipamentos e Software de TIC, Nota de Empenho n.º
2019NE00271, no valor de R$ 108.768,00 (cento e oito mil setecentos e
sessenta e oito reais), emitida em 19/06/2019.



I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 005/2019-CMM Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação
para análise, desenvolvimento e implantação de um Sistema Integrado
de Gestão Administrativa e Econômica, com objetivo de atender as
particularidades da Câmara Municipal de Manaus - CMM, contemplando
consultoria, treinamento, suporte e operação assistida ao usuário,
conforme     , oriundo do Processo
Administrativo , na forma abaixo:



  pela CMM e o Sr. 
  pela empresa   
.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

Manaus, 19 de junho de 2019.

Empresa vencedora: PATRICK DE SOUZA GOMES, inscrita no
CNPJ n.º 03.749.203/0001-73, no valor global de 1.300.000,00 (Hum
milhão e trezentos mil reais).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do
proponente vencedor para assinatura do Contrato, nos termos da lei.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS, em 25 de junho de 2019.
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